Brief voor Catherina Amalia der Nederlanden (princes)
13juni2021

Brief van Désirée Elisabeth Stokkel – interimMinisterPresident –
www.jongrepubliek.nl
www.spacecourtplanet.com
www.spacecourtup.nl
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Amalia,
Je ontvangt deze brief via www.defensie.nl en www.politieacademie.nl
Er mag nu even geen misverstand bestaan over mijn foto.
Sorry. Je krijgt een reuze foto, gemaakt met een oude computer.

Wat gaan wij doen?
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En,

Samen met,
Je zussen Alexia en Ariane.
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Op,
Spacecourtplanet.
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Amalia,
Het is Wereldoorlog 3.
Biowapen SARScov2 is ingezet tegen het Eigen volk.
In alle landen, vanuit WEF – UN – IMFnews -Parlementen – Koninklijk huizen.
Je kan geen Princes blijven.
Hoeft ook niet.
Ik heb geregeld – wereldwijd – dat de Kinderen van de Koninklijke familie
niet verantwoordelijk zijn voor de criminaliteit van hun familie.
Alle Jonge Mensen in het KoninklijkhuisNL, leven & studeren ‘op Eigen Merits’
en kunnen elke baan krijgen die zij zelf willen vervullen.
Er is wel een Tijdbalk.
Alle Jonge Mensen zijn pas Echt Volwassen bij de leeftijd van 25 jaar.
Dan is de Biologie in het lichaam voor langer periode voltooid.
Jonge Royals e.a. mensen – die crimineel zijn op hun 26ste jaar – worden wel
gestraft voor deelname aan Wereldoorlog3.
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Sorry, meiden.
Het kan niet anders.
https://fridaysforfuture.org/action-map/map/
https://marchforourlives.com
https://www.onemillionof.us
… en vele anderen…
zijn inmiddels ‘gewend’ aan mijn werkwijze.
Jullie NL-meiden redden het ook wel; op Spacecourtplanet.com Platform.

Amalia,
Het maakt mij blij te zien, dat je op het Platform voor Jonge Mensen leeft.
En je een financiële beslissing hebt genomen die Vrede brengt tijdens WO3.
Als InterimMinisterPresident bepaal ik:
Je mag al het geld dat je ontvangt uit KoninkrijkNL Belastingpot ‘houden’.
Je kan het in de vorm van Contant Geld kado geven aan je Leeftijd-genoten,
die het echt nodig hebben.
Het is oorlog.
Dit betekent ’dat je al het geld dat je toegeworpen krijgt aanneemt… en
recycled’.
Je toelage van 1.6 miljoen euro per jaar, is inderdaad ‘zwart geld’.
Online. En, dit impliceert ‘dat je het in het openbaar kan recyclen’.
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https://ebird.org/species/pilwoo

Even over de Persoonlijke Veiligheid van de Kinderen van de Royals / Elite.
Die is er niet….
Ik heb afgelopen week ‘berekend’ dat er 3 miljoen Elite zijn in DNL,
die 17 miljoen mensen willen ziek maken / doden voor Pharma Cryptocurrency
in RepubliekNL.
Er zit een Rekenfout in de Snelheid voor Genocide berekend door WEF.
Je ontkomt er niet aan.
Deze brief ontvang je via www.defensie.nl en www.politie.nl
waar de top bestaat uit Maffia die het Biowapen SARScov2 ook heeft ingezet
tegen Eigen Volk in NL.
De Oplossing is er al!
www.jongrepubliek.nl
Ik moet nu wel even toevoegen dat de Amerikanen ‘beter’met de nieuwe
juridische realiteit opereren dan Nederlanders doen…
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Alle Jonge Mensen die niet gevaccineerd worden met Nanobots & CRISPRs,
zullen minder snel reageren op Spike-eiwit & ACE2 Biowapen in de atmosfeer.
Deze 4 stoffen van het Biowapen kan je Online kopen – als bedrijf – of als
crimineel met veel geld.
Het Volk op Planeet Aarde is met Uitsterven bedreigd.
Ga niet mee in de Hersenspoel-activiteiten van Parlement – Overheid –
Koninklijke families.
Alle kinderen van alle gezinnen zijn in Levensgevaar.
Amerikanen gaan nu over tot rechtszaken tegen Billgates.
Zij kunnen bewijzen dat het Spike-proteïn vaccin is geproduceerd voor
Depopulatie.
Het Nederlandse volk is te Lui & Gewetensloos om zichzelf te redden, maar ik
leef nog. En ik krijg veel hulp vanuit het Buitenland.
Zelfbehoud voor de Kinderen van het Nederlands Koninklijkhuis
Amalia, Alexia en Ariana … als jullie in Levengevaar zijn, kunnen je altijd
uitwijken naar FBI – CIA – Kremlin.
Nederland is voor 20 jaar een Provincie van Rusland, vanaf
www.jongrepubliek.nl
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Jullie ouders hebben een fout gemaakt, waarvoor zij gestraft moeten worden.
Het kan niet anders….
Defensie kan jullie de FIOD-brief ( overzichtsbrief ) uitleggen, die staat
gepubliceerd op www.desireestokkel.nl
http://www.desireestokkel.nl/uploads/5/6/2/4/56243847/
fiodonderzoek15mei2018iccrechtzaaknlcriminelenvnambassade.pdf
De fouten die jullie ouders / familie maken zijn hard.
Ook voor de kinderen van de Elite.
Jullie komen er wel doorheen, meiden.
Jullie zijn al verankerd op www.spacecourtplanet.com.
De Kinderen van de Toekomst van Planeet Aarde.
In Fairtrade, inclusief Regime-change.
www.mequhi.com

Nog 1 harde conclusie:
Er zijn geen therapeuten in NL – UK – EU die jullie kunnen helpen in
DictatuurNL. Jullie kunnen geen Koninklijke princessen blijven.
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De Psychiater die mij heeft geleerd ‘grenzen te leggen als therapeut’
leeft niet meer.
Er is wel een Therapeuten-huis in NL waar jullie Systeem-therapie kunnen
aanleren. Defensie heeft dit adres.

Wat nu?
Jullie hebben op Spacecourtplanet tientallen miljoenen ‘familie’.
Ik kan nu al ‘zien’ dat deze Kinderen & Jonge Mensen trouw blijven aan de
Goedaardigheid en aan de groep.
Jullie kunnen met hen communiceren, als Jonge Mensen.
Je hoeft je niet te verontschuldigen voor de fouten van jullie ouders.
Misschien moet je wel uitleggen welke fouten jullie familie heeft gemaakt….
Zeer waarschijnlijk hoef je hiermee niet te starten, tijdens een gesprek.
Tja...en Ik. Wat ga ik, de IPM, doen…?
Vaak heb ik aan de Kids uitgelegd:
Macht ligt op Aarde in Space; niet in het Parlement.
Komende maand gaan jullie dit zien.
Er komen wel rechtszaken, die WO3 stoppen.
Er komt wel Herstel van de kwaliteit Rechtstaat NL, maar in
www.jongrepubliek.nl.
StijnWarmenhoven wordt in de Toekomst jullie MinisterPresident RepubliekNL.
Wij gaan het Recht herstellen, door te werken met de Amerikaanse waarheid
als fundament. WEF is merendeel ontstaan uit de Kwaadaardigheid binnen de
Verenigde Naties. Dus, die bagger passeren wij….
Wij bouwen de Rechtstaat die wij nodig hebben voor het Overleven van WO3.
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Ik ken deze Jonge Mensen nog niet…
Maar ik wens…
dat er een Moment komt
waarop ik alle Miljoenen Kids online
kan ontmoeten ope Planeet Aarde.
An absolute Delite.

Amalia, Alexia, Ariane…
Jullie kunnen direct met mij communiceren op @SpacecourtPlant.
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https://www.expeditieaardbol.nl/tulpenvelden-nederland-bezoeken/
Ik wens jullie veel Evolutie van Wijsheid toe,
Désirée Stokkel
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